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Onsdag 30 november kl 18.30
i Folkets hus i Nol

Anna Johansson, ordförande för 

Socialdemokraternas arbetsgrupp mot 

barnfattigdom, medverkar.

Mötet kommer även att behandla 

motioner och valärenden.

Välkommen!

Medlemsmöte

Alliansens partisekrete-
rare har presenterat en 
rapport där de gran-

skar hur Socialdemokraternas 
budgetmotion till riksdagen 
slår mot de svenska kommu-
nerna. Rapporten visar att (S) 
föreslagna satsningar är kraf-
tigt underfinansierade och att 
åtgärderna minskar kommu-
nernas resurser med mellan 
4,5 och 5,5 miljarder kronor.

Socialdemokraternas bud-
getförslag skulle kosta Ale 
kommun minst 6 miljoner 
kronor. Det är en följd av den 
höjda arbetsgivaravgiften för 
ungdomar som kommunerna 
också måste betala och som 
Socialdemokraterna inte 
kompenserar för, säger Boel 
Holgersson i en kommentar.

En fördubblad arbetsgi-
varavgift för ungdomar är 
ett hårt slag som skulle göra 
det ännu svårare för Ales 
ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden. Jag och 
Centerpartiet vill göra det 
lättare för ungdomar att få in 
en fot på arbetsmarknaden - 
inte svårare.

De höjda arbetsgivarav-

Under de senas-
te veckorna har 
flera vårdskanda-

ler uppmärksammats. Det 
har handlat om riskkapi-
talbolag som har som syfte 
att tjäna pengar på svensk 
sjukvård och omsorg.

När det blir viktigare att 
vårdföretagen skall leverera 
en stor vinst blir kvalitén 
underordnad och inte 
längre så viktig. Det har till 
och med varit bonussystem 
på ett visst stort vårdbolag 
där de chefer och mellan-
chefer som sparat mest på 
utgifterna (personal, mate-
rial med mera) fått extra 
pengar i sin egen ficka. 
En lång rad av missförhål-
landen har avslöjats och 
många av dessa verkar ha 
sin grund i att det är för lite 
personal. 

Är det så här vi vill 
att svensk sjukvård och 
omsorg skall fungera? Nej 
verkligen inte! Varför skall 
privata vårdbolag få göra 
stora vinster som hamnar i 
ägarnas händer – detta är ju 
dina och mina skattepengar 
som skulle gå till omsorg 
och sjukvård!

I förra veckans Aleku-
riren kunde vi läsa i en 
annons att de styrande i 
Ale (Alliansen) var besvikna 
över att deras förslag 
avslogs – att öppna upp för 
privata aktörer inom hem-
tjänsten i Ale. Man kallar 
det ”valfrihet” att splittra 
upp den samlade hemtjäns-
ten med alla logistikpro-
blem det skulle innebära 
och låta vinster hamna hos 
vårdföretagens ägare istäl-
let för att komma de äldre 
till del. 

Vi är många som är 
tacksamma över att oppo-
sitionen kunde fälla detta 
dåliga förslag. Samhället 
behöver inte mer av pri-
vatiseringar inom omsorg 
och sjukvård. Det har väl 
de senaste veckorna visat 
och opinionen börjar nu 
äntligen vända sig mot att 
”girighet ersätter värdig-
het” inom äldreomsorgen. 
Varje satsad skattekrona 
måste fortsätta gå till god 
omsorg i Ale – inte till vinst 
för dem som äger privata 
hemtjänstbolag/vårdbolag.

Skattebetalare i Ale

Jag tycker det är mycket 
märkligt att alla plöts-
ligt nu börjar reagera när 

vi som grannar till vi som 
grannar i många, många år 
fått stå ut med industrin i 
Kollanda. Denna person 
skriver om ”Parodin i Starr-
kärr” att ”något som inte 
stämmer då verksamheten 
på en cross- och gokartbana 
främst är förlagd på kvällar 
och helger. Tider då indu-
strin står tyst och stilla”.

Jag blev både förbannad 
och ledsen hur denna person 

kan skriva om något han 
överhuvudtaget inte har en 
aning om. Har du frågat oss 
grannar?

Industrin är inte alls tyst 
här kvällar och helger. Verk-
samheterna tar överhuvudta-
get ingen hänsyn till hur de 
arbetar och vilka maskiner 
som fram och tillbaka stör 
och väsnas hela dagar och 
även kvällar och helger.

Vi har inte fått reda på 
någonting, vi har återigen 
sett en stor industri byggas. 
Ingen informerar oss gran-

nar, inte ens 
kommunen 
berättar för 

oss. Vi är helt överkörda och 
slängda åt råttorna.

Jag tycker i och för sig 
samma som ni att något mer 
vill vi inte ha här, absolut 
inte någon gokartbana. Det 
är tillräckligt med denna 
industri som har förstört 
hela vår vackra bygd. Kol-
landa är inte landet längre 
utan det är oväsen och ful 
natur runt om där man bor. 
Att då även de som bedriver 
dessa industrier inte bryr sig 
om oss grannar (dock ej alla 
företag) gör ju inte saken 
bättre. De har aldrig lyss-
nat på oss utan tyckt att vi 
varit klagokärringar så fort 

vi öppnat munnen. Alltså 
tycker de vi ska sitta tysta 
och titta på när de förstör all 
lugn på landet. Ingen för-
ståelse utan pengar, pengar 
och pengar är det viktigaste. 
Människor och känslor får 
inget gehör längre.

Jag vet inte om politi-
kerna bryr sig om varken 
mig, er eller något mänsk-
ligt. Allt handlar om pengar! 
Jag hoppas att någon politi-
ker kan få upp ögonen och 
stoppa allt som blir förstört i 
vår tidigare lugna landsbygd. 
Kanske skulle du flytta in 
hos oss en vecka, då lovar 
jag dig att din uppfattning 

snabbt hade 
förändrats.

En fattig 
klagokärring 

utan hjälp

Ale skulle förlora 6 miljoner på (S) budgetförslag

Privatisera mer i Ale?

Svar till ”Oroad landsbygdsbo och före detta miljöpartist”

LOPPIS
ALE-GÅRDEN

Söndag 4/12-2011
kl 1200-1500

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord.

Just nu pågår en kraftig 
utbyggnad av vindkraft 
runtom i Sverige. Perio-

den september 2010 till au-
gusti 2011 producerades 5,1 
TWh, vilket är en fördubb-
ling jämfört med produktio-
nen under helåret  2009 (2,5 
TWh). Vindkraft kommer att 
bli en allt viktigare del av Sve-
riges energiförsörjning som 
en följd av den energiöver-
enskommelse som Alliansen 
slöt 2009. Överenskommel-
sen fastställer att Sveriges en-
ergiförsörjning ska vila på tre 
ben; vattenkraft, kärnkraft 
och förnybar energi. 

Målsättningen med Alli-
ansens energipolitik är att 
underlätta omställningen 
till ett långsiktigt hållbart 
samhälle, samtidigt som vi 
tryggar jobben. För att skapa 
en balanserad energiproduk-
tion som möjliggör tillväxt 
samtidigt som vi går mot en 
koldioxidneutral energiför-
sörjning måste vi arbeta med 
flera parallella lösningar. Här 
spelar bland annat vindkraften 
en viktig roll. 

Förutom att vindkraft är 

en förnybar, koldioxidneutral 
vindkälla skapar varje ny vind-
kraftpark också arbetstillfäl-
len. Beräkningar från Vestas 
visar att uppskattningsvis 
4000 personer är direkt eller 
indirekt anställda av vind-
kraftsindustrin idag. 2010 års 
etablering av Havsnäs vind-
kraftspark i Strömsund visade 
också att 25 % av alla årsar-
betstillfällen som genererades 
vid uppbyggnaden utfördes av 
regional arbetskraft.  

Sverige har idag världens 
kanske mest ambitiösa miljö- 
och klimatpolitik. För att 
fortsätta främja byggandet av 
vindkraft och andra förnybara 
energikällor har Alliansen 
förlängt systemet med gröna 
elcertifikat till år 2030. Elcer-
tifikaten är ett generellt mark-
nadsbaserat stödsystem som 
går till all förnybar energi, 
där det mest kostnadseffek-
tiva byggs ut först. Bioenergi 
och vindkraft mottar idag de 
största andelarna. Systemet 
har lett till att vindkraftsbyg-
gandet nu koncentrerar sig till 
platser där det blåser frekvent 
och där möjligheterna att 

transportera den produce-
rade elen är goda. Samtidigt 
finns lokala intressen att ta 
hänsyn till. Ingen ska kunna 
tvinga fram nya vindkraftverk 
i någon kommun. Därför är 
dialogen mellan aktörer som 
vill investera och lokalbefolk-
ningen viktig. Att uppföra 
vindkraftverk kräver lokal 
acceptans och tydliga säker-
hetsavstånd till bebyggelse 
samtidigt som det ska ske med 
öppenhet, dialog och tidiga 
samråd.

Vårt val av energimix är 
avgörande för både tillväxt 
och klimat. Alliansen bedriver 
en långsiktig energipolitik 
där de gröna elcertifikaten 
är en viktig del. De främjar 
utbyggnaden av förnybar 
energi, som tillsammans med 
vattenkraft och kärnkraft ger 
Sverige en trygg, konkur-
renskraftig och klimatvänlig 
energiförsörjning.  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Ledamot i näringsutskottet, 

energipolitiskt ansvarig
Camilla Waltersson Grönvall (M)

Riksdagsledamot från 
Norra Älvsborg

Mer effektiv vindkraft med elcertifikat
gifterna ökar kommunens 
kostnader och riskerar 
därmed att försämra välfär-
den. Socialdemokraterna 
har också andra förslag som 
höjer kostnaderna för kom-
munerna ytterligare, vilket 
leder till färre händer i vården 
och färre lärare i skolan och 
förskolan. Dessutom har 
Socialdemokraterna här i 
Ale nyligen drivit igenom en 
budget med stöd av bland 
andra Sverigedemokraterna 
som innebär mindre pengar 
till omsorg, arbetsmarknads-
åtgärder, skola och förskola 
jämfört med det förslag som 
Alliansen med Centerpartiet, 
Folkpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och 
Aledemokraterna lagt fram. 

Alliansregeringen har till-

fört 38 miljarder kronor till 
kommunsektorn sedan 2006 
och satsat på att förstärka de 
offentliga finanserna genom 
arbetslinjen och därigenom 
slå vakt om välfärden. Den 
rapport som partisekreterarna 
presenterar visar tydligt att 
Socialdemokraterna går i 
motsatt riktning och nu satsar 
på en politik som överger 
kommunerna, försvagar 
arbetslinjen och hotar kvali-
tén i välfärden. Den trenden 
hakar våra lokala Social-
demokrater på genom sitt 
ogenomtänkta budgetförslag 
som vann majoritet i kom-
munfullmäktige med hjälp av 
rösterna från Sverigedemo-
kraterna.

Boel Holgersson
Centerpartiet Ale
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